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Esta folla de carreira profesional elaborouse na fase 2 do proxecto de solucións baseadas na natureza (SbN) e do proxecto STE(A)M IT.  A Dirección Xeral de Investigación e Innovación da Comisión 
Europea iniciou e financiou o proxecto piloto de SbN (NBS polas súas siglas en inglés) e European Schoolnet supervisa as entrevistas e a creación de follas de carreira profesionais SbN, co apoio de VO 
EUROPE (https://www.vo-group.be/en). O traballo presentado neste documento tamén recibiu financiamento do proxecto STE(A)M IT do programa ERASMUS + da Unión Europea (acordo de 
subvención 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), coordinado por European Schoolnet.  O contido deste documento é responsabilidade única do organizador e non representa a opinión 
da Unión Europea nin da Axencia Executiva Europea de Educación e Cultura, que non se fan responsables de ningún uso que se poida facer da información contida neste documento.  

 

Folla de carreira profesional: científica investigadora 

en solucións baseadas na natureza. 

Son enxeñeira ambiental cun doutorado en biotecnoloxía e traballo como científica investigadora no 

CIIMAR (Centro Interdisciplinario de Investigación Mariña e Ambiental) no campo das solucións 

baseadas na natureza (SbN).  Son docente invitada na Universidade de San Xosé (Macau, China) e na 

Universidade de Porto (Portugal).  Dende o principio, comecei a integrar proxectos relacionados coas 

SbN en diferentes contextos.  Recentemente, participei nos proxectos «Saneamento ecolóxico e 

integrado-ECOSAN», «Solucións baseadas na natureza para un Macau máis limpo e seguro» e «Acción 

COST CA17133: implementando solucións baseadas na natureza para crear una cidade circular con 

recursos».  Tamén participei en varios proxectos relacionados coa educación en sostibilidade.  Son 

membro superior e do comité da Orde de Enxeñeiros (rexión do norte) e vicepresidenta da Asociación 

Nacional de Cubertas Verdes de Portugal.   Teño un papel activo na educación medioambiental e un 

compromiso con asociacións, empresas e municipalidades relacionadas coas SbN e a mitigación do 

cambio climático, así como con accións de adaptación.    

 

 

O meu traballo como investigadora céntrase no desenvolvemento de solucións baseadas na natureza 

(SbN), como teitos e muros ecolóxicos ou zonas húmidas artificiais e flotantes para responder a 

problemas sociais de conformidade cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).  Ademais, as 

SbN inclúen o uso eficaz de recursos para a sostibilidade dos territorios e para a adaptación e mitigación 

do cambio climático.  Isto implica «traballar coa natureza» en varias dimensións e ter unha base sólida 

de coñecementos de STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas polas súas siglas en inglés).  

Integro varios programas para probar modelos de negocio para tecnoloxías que se desenvolven no 

ámbito académico.  Teño tres liñas de acción relacionadas coas SbN:  investigación científica, educación 

e compromiso coas asociacións.  Colaboro con institucións educativas, municipalidades, empresas e 

asociacións.  A miña formación en STEM brindoume as capacidades necesarias para traballar no máis 

alto nivel do itinerario que escollín.   

 

 

Cristina Calheiros (científica investigadora e profesora universitaria, CIIMAR) 

 

RESUMO DO TRABALLO  

 

QUE LLE INSPIROU  
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Sempre estiven interesada en materias relacionadas coas dinámicas e as interaccións do medio 

ambiente e a natureza.  Quería facer algo bo para a sociedade, algo que puidese facer con paixón e 

alegría.  A miña avoa ensinoume o que era a enxeñaría ambiental e os posibles itinerarios despois de 

acabar a universidade.  Máis adiante, descubrín o mundo da investigación científica, traballando con 

solucións baseadas na natureza.  Dinme conta do potencial que tiña por diante innovando, adquirindo 

coñecementos e transmitíndoos aos demais a través da colaboración e a ensinanza.   

 

 

Para min, unha xornada normal de traballo comeza cunha actualización dos experimentos e proxectos 

en curso nos que colaboro con compañeiros e estudantes.  Fago moitas campañas nas que recollo 

mostras no terreo en lugares experimentais onde se poñen en práctica as solucións baseadas na 

natureza (SbN) e tamén traballo no laboratorio.  Dou clases e conferencias sobre as SbN na universidade 

e acudo a colexios de primaria para traballar sobre este tema con profesores e alumnos.  A miúdo dou 

cursos a técnicos que traballan nas municipalidades e ao público en xeral.  Tamén realizo outras 

actividades como reunirme con socios internacionais que participan en proxectos en curso, manterme 

ao día coas publicacións científicas e acudir a conferencias internacionais.  Ademais, participo con varios 

movementos asociativos relacionados coa educación en sostibilidade que traballan pola divulgación de 

información en materia de SbN e de solucións de adaptación e mitigación do cambio climático.   

 

 

Ao acabar o instituto, non sabía que facer.  Sen embargo, a miña fascinación por comprender o sistema 

da Terra, o impacto da actividade humana e o que se podería facer para minimizalo ou evitalo foi o que 

me levou a estudar Enxeñaría Ambiental.  Fixen unhas prácticas no Reino Unido relacionadas coa 

fitorremediación de solos contaminados, o que me deu unha idea xeral do que era «traballar coa 

natureza», a posibilidade de vivir experiencias internacionais e o poder da colaboración e o intercambio 

de coñecemento.  Despois, terminei un doutorado en Biotecnoloxía na Universidade Católica 

Portuguesa e levei a cabo dúas formacións posdoutorais en solucións baseadas na natureza aplicadas á 

xestión, tratamento e reutilización da auga.  Sempre intento facer un seguimento dos últimos avances 

en ciencia e tecnoloxía establecendo redes de contacto e acudindo a cursos e conferencias avanzados.  

Isto permitiume ter unha perspectiva global do sistema da Terra e mostroume como podo contribuír á 

sociedade para conseguir un futuro máis sostible.  A miña carreira sempre tivo un enfoque 

interdisciplinario onde os ámbitos da ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas (STEM polas súas 

siglas en inglés) sempre estaban presentes e relacionados entre si.  

 

 

UN DÍA CALQUERA NO TRABALLO  

 

ITINERARIO ACADÉMICO E PROFESIONAL  

 

COMPETENCIAS CLAVE  
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Competencias clave a nivel profesional  

Competencias analíticas: É importante que te manteñas informado das últimas novidades na túa área 

de investigación.  É conveniente ter un bo dominio de ferramentas analíticas e un bo nivel en análise de 

datos.  É imprescindible ter un pensamento crítico e gran capacidade de resolución de problemas.   

Competencias técnicas e de enxeñaría: Un científico investigador en solucións baseadas na natureza 

debería ter un enfoque práctico e unha actitude pragmática ante os desafíos diarios que ten que 

afrontar.  

    

Negocios: a nivel de aplicación das SbN, as competencias de «business storytelling» (narrativa 

empresarial) permitíronme aumentar e reproducir as solucións, transmitido o concepto ás partes 

interesadas e aos responsables.  Tamén recibín varios honores e distincións polas ideas elaboradas 

sobre a aplicabilidade das SbN.  

Comunicación: a clave do éxito é estar aberto a colaborar coas persoas.  Para poder divulgar información 

sobre os avances no meu traballo e na miña investigación, tamén traballei as miñas competencias de 

escritura e de expresión en público.   

Tecnoloxía informática: tamén é importante ter competencias en xestión de datos a través de gráficos 

informáticos, especialmente á hora de engadir os teus achados a informes técnicos, publicacións e 

recursos educativos.  

Xestión: é importante manter aos teus estudantes e ao teu equipo motivados.  Ademais, a investigación 

ten que estar ben planeada para acadar os resultados esperados e sacarlle o máximo partido aos 

recursos dispoñibles.   

Mercadotecnia: hoxe en día, ter unha estratexia de divulgación científica a través de varias canles (redes 

sociais, televisión, periódicos) e unha rede de contactos ben establecida son elementos cruciais para 

comunicar os teus avances científicos.  É importante facelo dun modo inclusivo, accesible e 

comprensible para todo o mundo.    

Competencias persoais e sociais:  

Motivación e resiliencia:  un investigador no ámbito das SbN ten que estar motivado e ser resiliente 

ante os obstáculos, tendo a forza para continuar cando as cousas non saen como estaba planeado.   

Curiosidade e creatividade: é importante ter unha mentalidade aberta para descubrir cousas novas e 

utilizar a creatividade para atopar solucións innovadoras.  

Espírito de traballo en equipo: colaborar e traballar en equipo, dun xeito ético, é o único modo de poñer 

en práctica as ideas e facer que funcionen.   

Autodisciplina:  con disciplina no traballo e cun alto nivel de organización pódese levar a cabo un traballo 

interdisciplinario.    

Produtividade e responsabilidade: a alta produtividade e a excelencia na investigación acádanse cando 

estás comprometido co teu traballo.   

Iniciativa: como científica investigadora en SbN, teño que ser proactiva para concibir e deseñar solucións 

para superar os desafíos e as necesidades sociais, en liña cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 

(ODS).   
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Alguén coas miñas competencias pode traballar no ámbito académico como profesor ou investigador; 

en consultorías, ofrecendo asesoramento e servizos para a educación en materia ambiental e de 

sostibilidade; no sector privado, como experto en biotecnoloxía e enxeñaría ambientais; no sector 

público e no privado en temas de xestión da auga, tratamento de residuos sólidos e preservación do 

ecosistema e tarefas de rehabilitación (dende a execución ata aspectos operacionais e de mantemento); 

en municipalidades locais tratando con temas ambientais, e en planificación de estratexias de 

adaptación e mitigación do cambio climático.   

 

 

Cando traballas con solucións baseadas na natureza en investigación científica, tes que ter un enfoque 

interdisciplinario porque «traballar coa natureza» require ter unha visión integral.  Polo tanto, o gran 

desafío é tratar con distintos contextos, coñecementos e opinións para elaborar e estudar unha 

solución.  Ademais, traballar en investigación científica tamén é complexo porque hai un alto nivel de 

incerteza sobre os resultados dos teus experimentos e ensaios, aínda que isto é o que o fai tan 

emocionante e fascinante.  Sentes que estás contribuíndo a algo útil e significativo.  

 

 

Se estades intentando decidir que facer ao acabar o instituto e que itinerario académico elixir, é 

importante que miredes no voso interior e intentedes identificar que é o que vos gusta facer, que vos 

da alegría, que vos apaixona.  Así, podedes pensar en como contribuír a crear un mundo mellor e deixar 

a vosa pegada.  Sede curiosos, mantede unha mentalidade aberta e, o máis importante, falade con 

persoas de distintos entornos.  Deste xeito, teredes visións distintas sobre varios itinerarios e carreiras, 

o que vos axudará a dirixir o voso camiño.  Cada vez que a vosa escola organice charlas, conferencias ou 

reciba a visitantes, utilizade estas oportunidades para coñecer outras realidades e recibir información 

sobre o que está acontecendo no mundo.  Crede sempre nos vosos soños e facédeos realidade.  

 

 

Sempre que sexa posible, intentade que os vosos estudantes/fillos coñezan a profesionais que traballen 

en distintos ámbitos para que poidan ver o abanico de opcións que teñen para elixir.  

SAÍDAS PROFESIONAIS  

DESAFÍOS  

CONSELLOS PARA OS ESTUDANTES  

CONSELLOS PARA PROFESORES E PAIS 
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Sede activos á hora de identificar os seus potenciais, apoialos e guialos durante todo o proceso e sacar 

o mellor deles.  Ademais, é importante animalos a investir na súa formación, na súa educación e no

desenvolvemento das súas competencias.  Se se lles dá a oportunidade, comezarán a coñecerse mellor

e estarán seguros do futuro que elixan.

Perfil de Cristina Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Conferencia pública sobre solucións baseadas na natureza para a agua nas cidades: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Unha acción COST sobre cidades circulares e solucións baseadas na natureza: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR - Solucións baseadas na natureza para a xestión da auga e a promoción dos servizos 

ambientais: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-

management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Asociación Nacional de Cubertas Verdes de Portugal): https://www.greenroofs.pt/ 

Ampliando a educación interdisciplinaria en materia de sostibilidade (WISE polas súas siglas en inglés): 

http://wiseproject.info/ 

Asociación para o desenvolvemento sostible e a innovación social (PASSION polas súas siglas en 

inglés): http://passion.civitas.edu.pl/  

Resultados en xeoética e aprendizaxe de concienciación (GOAL polas súas siglas en inglés): 

https://goal-erasmus.eu/  

A tradución fíxoa Scientix, financiado polo programa de investigación e innovación da Unión Europea 
H2020 - proxecto Scientix 4 (acordo de subvención N. 101000063), coordinado por European 
Schoolnet (EUN). O contido deste documento é responsabilidade exclusiva do organizador e non 
representa a opinión da Comisión Europea (CE), quen non se responsabiliza de ningún uso que se lle 
poida dar á información contida neste material.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
http://wiseproject.info/
http://passion.civitas.edu.pl/
https://goal-erasmus.eu/

